
Produktbeskrivning
ReSound Unite™ TV/Audio Streamer 2 förvandlar  
hörapparaterna till en uppsättning smarta 
och diskreta trådlösa hörlurar. Den sänder 
stereoljud direkt från TV och andra ljudenheter 
till hörapparaterna. Brukaren behöver inte bära 
någonting extra runt halsen och det finns inte något 
behov av sladdar eller kablar.

Med TV/Audio Streamer behöver brukaren inte 
längre välja mellan att titta på TV eller att delta i 
ett samtal. De kommer att höra ett ljud som är 
balanserat mellan TV:n och omgivningen. På så 
sätt kan de titta på TV, prata med vänner och familj 
och samtidigt hålla reda på vad som händer runt 
omkring.

TV/Audio Streamer 2 kan även anslutas till andra 
ljudkällor. Brukarna kan även ansluta den till datorn, 
ljudanläggningen och andra enheter. Den 2,4 GHz 
trådlösa tekniken öppnar dörren till unika möjligheter, 
exempelvis kan upp till tre streamers anslutas till 
olika ljudkällor och flera olika brukare kan ansluta till 
samma ljudkälla. Exempelvis kan en grupp brukare 
av trådlösa ReSound-hörapparater titta på TV 
tillsammans genom att använda samma TV/Audio 
Streamer 2. Varje brukare får starkt och tydligt ljud 
direkt in i sina hörapparater.

Enkel att ansluta
•	 Fungerar med praktiskt taget alla analoga och 

digitala ljudenheter. 
•	 Parkoppla: Tryck på parkopplingsknappen på 

TV/Audio Streamer 2 och öppna och stäng 
hörapparaternas batteriluckor inom 20 sekunder. 

•	 Parkoppling kan även göras via programvaran 
ReSound® Aventa  3

•	 Justerbar ljudfördröjning för att motverka 
ekoeffekter och problem med ljud/
bildsynkronisering på avancerade 
ljudanläggningar, t.ex. surroundsystem och 
digitalboxar.  

Enkel att använda
•	 Aktiveras med ett knapptryck, antingen 

på hörapparaten eller på ReSound UniteTM 
Fjärrkontroll (tillbehör) 

•	 Överför kristallklart ljud upp till sju meter bort - 
brukaren kan gå omkring och titta på TV 

•	 Återansluter automatiskt om brukaren lämnar 
rummet och återvänder inom 5 minuter 

•	 Installera och det är klart – tryck bara på en 
knapp för att höra TV:n

2,4 GHz trådlös teknik 
•	 Smart, stabil och pålitlig standard med kraftfull, 

klar och stabil signal
•	 Med en omärkbar fördröjning på 

20 ms (millisekunder) uppstår inga 
synkroniseringsproblem mellan ljud och bild.

ReSound A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup, Danmark
Tel. +45 45 75 11 11
Fax: +45 45 75 11 19
www.resound.com

TV Audio Streamer 2
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Mått 91 x 83 x 47 mm

Vikt 93 g

Strömförsörjning Extern nätadapter, 5 V DC

Anslutning Mikro-USB

Effektförbrukning Max. 150 mA

Ljudgränssnitt

Analog:
Stereo minijack --> L/R RCA/minijack/Scart
Digital:
Optisk (Toslink)
Koaxial

Digitala ljudformat som stöds

Stereo PCM
- Samplingsfrekvens: Upp till 192 kHz
- Samplingsupplösning: Upp till 32 bit
Dolby Digital*
- Kanaler: Max 5.1
- Bitrate: 32 kbs till 640 kbs
- Samplingsfrekvens: 32, 44,1 och 48 kHz

Känslighet line-ingång 750 mV RMS

Trådlösa anslutningar Flera hörapparater per TV/Audio Streamer 2
Upp till tre enheter kan anslutas till ett set hörapparater

Räckvidd 7 meter

Streaminglatens 20 ms

Ljudkvalitet Mono/Stereo 20 kHz exempelfrekvens

Ljudbandbredd 10 kHz

Trådlös frekvens 2,4 GHz

Emission Max. 10 dBm 
I överensstämmelse med alla relevanta standarder

ESD-tolerans
±4 kV kontakt
±8 kV luft

Drifttemperatur 0 till 55 ºC

Förvaringstemperatur -20 till +60 ºC

1. Mikro-USB-strömkontakt
2. Parkopplingsknapp
3. Mono-/stereoomkopplare
4. Analog ljudingång, minijack
5. Optisk ljudingång (Toslink)
6. Koaxial ljudingång

7. Öka volymen
8. Minska volymen
9. Strömindikator (grön)
10. Aktivitetsindikator (gul)
11. Väggkontakt
12. Mini-USB-kontakt

Beskrivning

Teknisk information

*Dolby Digital Plus (kräver HDMI-gränssnitt), Dolby TrueHD, Dolby Pro Logic, Dolby Digital EX, Dolby 
Digital Surround EX och AAC (Advanced Audio Codec) stöds ej.
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